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I. Likumdošanas priekšlikumi
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Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par
akcīzes nodokli””, norādot, ka akcīzes nodokļa celšana cigaretēm ir sasteigta un ekonomiski
nepamatota.
“JetGas OU” sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā “Par akcīzes
nodokli””, norādot, ka būtu nepieciešams noteikt akcīzes nodokli Latvijas propāna gāzei, lai
valsts budžetā nonāktu papildus ieņēmumi un netiktu izkropļota konkurence ar citu gāzes
veidu tirgotājiem, kuriem ir jāmaksā akcīzes nodoklis.
Tabakas izstrādājumu ražotāju nacionālā asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli””, aicinot nepalielināt akcīzes nodokli no 5,5 līdz
11 procentiem, jo tas strauji palielinās nelegālās kontrabandas apjomus.
Latvijas alkohola nozares asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā
“Par akcīzes nodokli””, neatbalstot akcīzes nodokļu kāpumu alkoholiskajiem dzērieniem.
Latvijas Raidorganizācijas asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Uzņēmumu
ienākuma nodokļa likums” saistībā ar uzņēmuma ienākuma nodokļa samazināšanu
nacionālajai drošībai nozīmīgu komercsabiedrībām un norāda, ka saglabājot iespēju
izmantot uzņēmuma ienākumu nodokļu samazinājumu nākamajos gados, tiktu rasta iespēja
radīt vairāk orģinālsaturu.
Latvijas Olimpiskā komiteja un fonds “Ziedot.lv” izsaka kritisku viedokli par likumprojektu
“Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” saistībā ar to, ka tiks ievērojami samazināts
ziedojuma apmērs sabiedriskā labuma organizācijām.
Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums”, aicinot neaplikt ar ienākuma nodokli to likvidācijas
kvotas daļu, ko veido dalībnieku mantiskie ieguldījumi sabiedrības pamatkapitālā.
Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Uzņēmuma ienākuma nodokļa likums”, aicinot noteikt, ka ar saimniecisko darbību
nesaistītie izdevumi ir tie aizdevumi, kuri šī likuma izpratnē nav uzskatāmi par aizdevumiem
saistītajām personām.
Latvijas Krona un kolīta biedrība lūdz piešķirt papildus finansējumu 630 000 eiro apmērā
likumprojekta “Par Valsts budžetu 2018.gadam” ietvaros bioloģiskās terapijas
nodrošināšanai Krona slimības ārstēšanai.
Latvijas Spēļu biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, aicinot neaplikt ar ienākuma nodokli azartspēļu un
izložu laimestus, jo laimests pēc savas būtības nav ienākums un nav iespējams objektīvi
norobežot ieguldīto summu no laimesta, lai nodokli varētu precīzi piemērot tikai laimestam.
Latvijas Apdrošinātāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā
“Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”” norādot, ka likumprojektā paredzētais nosacījums par
to, ka dzīvības apdrošināšanas līguma darbības termiņš nav īsāks par 10 gadiem, lai no
ienākumiem, par kuriem maksā algas nodokli, izslēgtu iemaksātās dzīvības apdrošināšanas
summas, nebūtu jāattiecina uz pilnīgi visiem gadījumiem.
Latvijas Pašvaldību savienība un Lielo pilsētu asociācija sniedz priekšlikumus
likumprojektam “Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, aicinot noteikt, ka
nodokļa sadalījums starp pašvaldības un valsts budžetu tiek noteikts tādējādi, lai
pašvaldībai paredzētie ienākumi no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nav mazāki kā
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19,6 procentiem attiecībā pret paredzētajiem ienākumiem valsts konsolidētajā kopbudžetā
un nav mazāks kā iepriekšējā gadā.
Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
likumā “Par iedzīvotāju ienākumu nodokli””, aicinot noteikt, ka nodokļu maksātāja gada
diferencēto neapliekamo minimumu aprēķina saskaņā ar formulu, ko nosaka Ministru
kabinets, un algām 400 eiro un mazāk neapliekamais minimums ir vismaz 75 procenti no
algas.
Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli””, aicinot atrast vienkāršāku
risinājumu ikmēneša neapliekamā minimuma diferencēšanā.
SIA “Golddust Company” izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Pievienotās vērtības
nodokļa likumā” un aicina samazināt pievienotās vērtības nodokļa likmi sabiedriskās
ēdināšanas nozarei no 21 uz 12 procentiem.
Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam
“Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā” aicinot precīzāk definēt būvizstrādājumu
un sadzīves elektronisko iekārtu un elektriskās sadzīves aparatūras veidus, kuriem ir
piemērojama reversā pievienotās vērtības nodokļa maksāšanas kārtība.
Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
likumā “Par nodokļiem un nodevām””, aicinot izvērtēt, cik lielu informācijas apjomu par
fiziskām personām Valsts ieņēmumu dienests spēs pilnvērtīgi izmantot nodokļu nomaksas
kontrolē gadījumos, kad kredītiestādēm ir jāsniedz dienestam informācija par tām fiziskām
personām, kuru konta apgrozījums iepriekšējā gadā ir pārsniedzis 15 000 eiro.
Latvijas Spēļu biznesa asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi likumā
“Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli””, aicinot nepaaugstināt azartspēļu nodokli par
30 procentiem, jo tik nesamērīgs nodokļa pieaugums spiestu azartspēļu uzņēmumus taupīt
uz darbinieku, labdarības un pakalpojuma kvantitātes rēķina.
Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija sniedz priekšlikumu likumprojektam
“Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā”, aicinot noteikt, ka gadījumā, ja darba ņēmējs vai
pašnodarbinātais jau iepriekšējos gados ir iesniedzis informāciju par izvēlēto privāto pensiju
pārvaldītāju, tad atkārtoti viņam tas ir jādara tikai tad, ja šie dati ir mainījušies.
Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera izsaka viedokli par ar nodokļu reformu
saistītajiem likumprojektiem, norādot, kuri jauninājumi ir atbalstāmi un kuri būtu jāgroza,
piemēram, iesniedzējs neatbalsta valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu celšanu
gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem.
Latvijas Tirgotāju asociācija izsaka viedokli par ar nodokļu reformu saistītajiem
likumprojektiem, norādot, ka iesniedzējs atzinīgi vērtē uzņēmuma ienākuma nodokļa
izmaiņas, taču aicina nepacelt minimālo algu valstī, bet gan palielināt neapliekamo
minimumu.
Reģionālo attīstības centru apvienība izsaka viedokli par ar nodokļu reformu saistītajiem
likumprojektiem, norādot, ka to rezultātā var notikt pašvaldību ieņēmumu bāzes
samazināšanās, kas krīzes situācijā var izpausties vairākās pašvaldībās.
Privātpersona pauž viedokli par likumprojektu “Grozījumi Finanšu instrumentu tirgus
likumā”, norādot, ka likumprojektam būtu jāaizstāv arī to mazākuma akcionāru intereses,
kuriem pieder akcijas, kuras netiek kotētas biržā.
Juridiskie jautājumi
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Latvijas Tirgotāju asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam “Grozījumi Latvijas
Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, nosakot, ka sodītajai personai ir jābūt dotām 15
dienām soda apstrīdēšanai un pārsūdzēšanai.
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Izglītības, kultūras un zinātnes jautājumi
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Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība iebilst pret likumprojektā “Grozījumi
Izglītības likumā” iekļauto normu, kas paredz privāto izglītības iestāžu pedagogu darba
samaksas finansējumu no valsts budžeta mērķdotācijas.
Valsts pārvaldes un pašvaldību jautājumi

9

Latvijas denacionalizēto un municipālo māju īrnieku un dzīvokļu īpašnieku asociācija izsaka
viedokli par likumprojektu “Dzīvojamo telpu īres likums”, norādot, ka, lai atrisinātu
denacionalizēto namu īrnieku problēmas nepieciešams izstrādāt likumu “Par
kompensācijām”, kas paredz kompensācijas īrniekiem, kuri lietojuši dzīvojamās telpas
denacionalizētā mājā, kā arī nosaka īrnieku tiesību aizsardzību īres līguma izbeigšanas un
izlikšanas gadījumā.
Privātpersona sniedz priekšlikumus likumprojektam “Dzīvojamo telpu īres likums” un aicina
likumprojektā noteikt denacionalizēto māju īrniekiem tiesības uz beztermiņa līgumu
saglabāšanu vai atbilstošas kompensācijas piešķiršanu naudas vai līdzvērtīga dzīvokļa formā.
Privātpersona izsaka viedokli par iespējamiem grozījumiem likumā “Par dzīvojamo telpu īri”
saistībā ar īrnieku neaizsargātību.
Sociālie, darba un veselības aizsardzības jautājumi
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Latvijas nodokļu maksātāju tiesību asociācija sniedz priekšlikumus likumprojektam
“Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšu””, aicinot likumā paredzēt kārtību kādā
fiziska persona, kura saņem autoratlīdzību no dažāda veida avotiem, tiek pakļauta pensiju
apdrošināšanai.
Vieglās rūpniecības uzņēmumu asociācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi
Darba likumā” saistībā ar minimālās algas celšanu, aicinot noteikt, ka minimālās algas
kāpums gadā nav lielāks par 20 eiro.
Latvijas Darba devēju konfederācija izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi Darba
likumā”, norādot, ka grozījumi līdzsvaro darba ņēmēju un darba devēju pozīcijas darba
tiesiskajās attiecībās.
Privātpersona izsaka viedokli par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts sociālo
apdrošināšanu””, norādot, ka nav pamatoti arī ārvalstīs dzīvojošos autoratlīdzību saņēmējus
pakļaut pensiju apdrošināšanai Latvijā.
II. Viedokļi
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Par valsts un pašvaldību iestāžu darbu
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Latvijas vecāku organizācija “Mammamuntetiem.lv” izsaka viedokli par Ministru kabineta
noteikumiem “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, norādot, ja tiek palielināts vienas
slodzes stundu skaits, ir jāpalielina arī atalgojums.
Latvijas alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija izsaka viedokli par Tieslietu ministrijas
darba grupas rezultātu apkopojumu “Uzturlīdzekļu piedziņas veicināšanas mehānismu
attīstība” un iebilst pret priekšlikumu, kas paredz aizliegumu uzturlīdzekļu parādniekiem
saņemt ātros kredītus.
VSIA “Latvijas Radio” darbinieki izsaka viedokli par Nacionālās elektronisko plašsaziņas
līdzekļu padomes locekļu paustajiem pārmetumiem saistībā ar Latvijas Radio slikto
pārvaldes sistēmu un uzskata pārmetumus par nepamatotiem un reputāciju graujošiem.
AS “Latvijas Gāze” izsaka viedokli par saņemto atbildes vēstuli no Ekonomikas ministrijas,
kurā ministrija nesniedza atbildi pēc būtības uz jautājumu, kas ir saistīts ar Nacionālās
drošības likumā noteikta pienākumu izpildi praksē.
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SIA “Transporent” izsaka viedokli par medijos izskanējušo informāciju, ka, valsts institūcijas
atsakoties no nomas automašīnām, varētu ietaupīt finanšu līdzekļus, izmantojot Saeimas
autobāzes autoparku.
Politiskā partija “Latvijai un Ventspilij” izsaka viedokli par Eiropas Savienības institūcijās
uzsāktajām diskusijām par kohēzijas politikas ietvaru un atbalstāmajām nozarēm pēc
2020.gada un uzskata, ka Latvijai nepieciešams uzsākt politiskās diskusijas par konkrētiem
nākotnes kohēzijas politikas elementiem.
Privātpersona izsaka viedokli par Veselības ministrijas darbu saistībā ar pieteikto ģimenes
ārstu streiku.
Par situāciju valstī
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Privātpersona izsaka viedokli par ieceri bērnus laist skolā jau no 6 gadu vecuma, norādot, ka
šī iecere nav līdz galam pārdomāta, tāpat iesniedzējs izsaka viedokli par velosipēdistu
joslām Rīgas ielās.
Privātpersona izsaka viedokli par to, ka gadījumā, ja tiks palielinātas algas medicīnas
nozares darbiniekiem, vajadzētu palielināt arī pensiju apmērus, jo liela daļa pensionāru
dzīvo no iztikas minimuma.
Citi viedokļi
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Biedrība “Raystar Capital Balts Foundation” izsaka viedokli par Latvijas pievienošanos
Eiropas Savienībai.
Latvijas vēlētāju biedrība izsaka viedokli par politisko situāciju valstī.
Privātpersona izsaka viedokli par dēla konfliktu ar klasesbiedreni.
III. Sūdzības
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Latvijas privāto pirmsskolu biedrība sūdzas par Izglītības ministrijas sagatavoto izglītības
reformu, norādot, ka ministrijas argumenti par to, kādēļ pirmajā klasē bērniem būtu jāiet
jau no sešu gadu vecuma ir nepamatoti.
Latvijas vēlētāju biedrība sūdzas par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru un
uzskata, ka ministram ir jāuzņemas atbildība par to, ka Jūrmalā bija izveidojusies plaša
nelegālā izgāztuve.
Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība sūdzas par situāciju Valsts robežsardzes Rīgas
pārvaldes Tirdzniecības ostās, norādot, ka darbiniekiem jāapmaksā darba inventārs no
personīgiem līdzekļiem.
Privātpersona sūdzas par Veselības inspekcijas darbu, norādot uz inspekcijas, iespējams,
pretlikumīgām darbībām saistībā ar faktu slēpšanu par ārstu nolaidību.
Privātpersona sūdzas par Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas darbu, jo
iesniedzējai tika noteikta tikai trešā invaliditātes grupa, kaut gan iesniedzēja slimo ar ļoti
daudz hroniskām slimībām, kas liedz iesniedzējai strādāt un pilnvērtīgi dzīvot.
Privātpersona sūdzas par Pļaviņu novada domes izpilddirektora rīcību, kā rezultātā
privātpersona nepamatoti atbrīvota no saviem darba pienākumiem.
Privātpersona sūdzas par to, ka nesaņem palīdzību no sociālajiem dienestiem.
Privātpersona sūdzas par Valsts policijas amatpersonu darbu, norādot uz virkni, iespējams,
pretlikumīgām amatpersonu darbībām.
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Privātpersona sūdzas par Ogres rajona prokuratūras Kriminālpolicijas nodaļas inspektores
rīcību, liedzot privātpersonas tiesības uz aizstāvību, kā arī nepaziņošanu tuviniekiem par
aizturēšanu.
Privātpersona sūdzas par Drošības policijas lēmumu, ar kuru viņas vīrs ir izraidīts no Latvijas
un viņam ir aizliegts ieceļot Latvijā.
Privātpersona sūdzas par policijas darbinieku rīcību, norādot, ka iesniedzējam ar kavēšanos
un ar vienkāršā pasta sūtījumu tika nosūtīts lēmums par administratīvā soda uzlikšanu, kā
rezultātā iesniedzējs nav varējis likumā paredzētajā termiņā uzlikto sodu pārsūdzēt.
Privātpersona sūdzas par Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbu saistībā ar pārvietošanu no
Jelgavas cietuma uz Daugavgrīvas cietumu, kas atrodas Daugavpilī, kā rezultātā iesniedzēja
radinieki finansiālās situācijas dēļ nevar viņu apciemot.
Par tiesībaizsardzības iestāžu darbu
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Privātpersonas sūdzas par Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta darbu.
Privātpersona sūdzas par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesneses darbu, norādot, ka
tiesnese pieņēma spriedumu, ar kuru kapitālsabiedrībai, kur iesniedzējs bija valdes loceklis,
tika uzsākts maksātnespējas process, taču tiesnese neņēma vērā argumentus, ka par
neapmaksāto parādsaistību pastāv strīds, un sabiedrība pēc būtības ir finansiāli stabila un
maksātspējīga.
Privātpersona sūdzas par situāciju tiesu sistēmā, kad tiesa ar spriedumu vainīgajam piespiež
atlīdzināt zaudējumus, kas radušies cietušajam, taču šo summu nav iespējams piedzīt, jo
parādniekam nekas nepieder un nav oficiālu ienākumu.
Privātpersona sūdzas par tiesībaizsardzības iestāžu darbu, norādot, ka iesniedzējs ir
nepamatoti notiesāts par nodarījumu, kuru Krimināllikums neregulē, un no iesniedzēja
nepamatoti šobrīd tiek piedzīti zaudējumi.
Privātpersona sūdzas par prokurores darbu, kas telefoniski apvainojusi iesniedzēju, un pauž
šaubas par viņas objektivitāti.
Citas sūdzības
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Privātpersonas sūdzas par situāciju ar kaimiņiem, izīrētāju, zemes īpašnieka rīcību un
psihoterapeita darbu saistībā ar neprofesionālu attieksmi pret pacienti.
IV. Informācijas pieprasījumi
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V. Dažādi iesniegumi
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Informāciju sagatavoja Saeimas Sabiedrisko attiecību birojs
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